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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TERMO-REGULATOR SMD 12 V/DC 
Cod produs: 118028 

 
 
 

Important! Citiți neapărat!  
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați 
produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în 
acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabi-
litatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 

 

 
Domenii de utilizare 
Aparatul a fost conceput pentru a controla în funcție de temperatură ventilatoarele de tensiune continuă 12 V. Nu este 
permisă nicio altă utilizare! 
 

 
Condiții de funcționare 

 Aparatul poate funcționa numai la tensiunea prescrisă. 

 În cazul aparatelor cu o tensiune de funcționare mai mare de 35 V montarea nu poate fi realizată decât de către 
personal tehnic specializat, familiarizat cu normele VDE.  

 Poziția de funcționare a aparatului este arbitrară.  

 Consumatorul conectat la acest aparat nu are voie să aibă un consum mai mare de curent de 400 mA curent continuu.  

 Temperatura ambientală permisă (temperatura camerei) în timpul funcționării aparatului trebuie să se înscrie în 
intervalul 0 – 40 °C.  

 Dacă se formează apa prin condensare trebuie să lăsați să treacă o perioadă de aclimatizare de maxim 2 ore.  

 Feriți acest aparat de umiditate, apă stropită și influența căldurii!  

 Cablurile care conduc tensiuni periculoase (de ex. tensiune de rețea) nu au voie să atingă nici aparatul, nici cablurile de 
mică tensiune, ci trebuie să fie fixate la o distanță adecvată folosind coliere de cablu.  

 Aparatul nu poate fi instalat în apropierea câmpurilor magnetice puternice și de înaltă frecvență, căci pot apărea 
distorsiuni în funcționare!  

 Nu folosiți aparatul împreună cu lichide ușor inflamabile! 

 Aparatul nu este adecvat pentru copii și adolescenți sub 14 ani! 

 Aparatul poate fi pus în funcțiune numai sub supravegherea unei persoane specializate.  

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Nu folosiți acest aparat în medii în care există sau pot apărea gaze, vapori sau praf inflamabil.  
Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu putem fi făcuți responsabili de erori de manevrare și conectare ale aparatului. Drept 
urmare nu putem fi făcuți responsabili pentru daunele ce pot urma în aceste situații.  

 

 
Descrierea produsului 
Termoregulatorul automat este compatibil cu ventilatoare mici de tensiune continuă (12 V), precum cele integrate pentru răcire 
în aproape orice computer. Aparatul posedă un senzor de temperatură care controlează turația ventilatorului. Aparatul trebuie 
să fie montat în locurile sensibile la temperatură, în așa fel încât senzorul de temperatură să poată ajusta optim randamentul de 
răcire al ventilatorului în funcție de temperatura ambientală.  

 
Acest produs a fost testat conform directivei EC 89/336/EEC (compatibilitatea electromagnetică) și corespunde tuturor 
reglementărilor.  

 

Conectarea aparatului 
Conectați aparatul conform schiței de mai jos. Aparatul trebuie să fie fixat prin înșurubare pe urechiușa de fixare folosind o 
componentă metalică, în așa fel încât pierderea de căldură a aparatului să poată fi optim evacuată. Urechiușa de fixare este 
liberă de potențial și nu trebuie izolată!  
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Date tehnice 
Tensiune de funcționare:  12 V DC 
Sarcină:    max. 400 mA 
Dimensiuni:   10 x 24 mm (fără ventilator)  

 

Remediere defecțiuni 
Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi operat.  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- părțile componente sunt desfăcute sau deșurubate 
- cablurile de conexiune prezintă daune evidente.  

Dacă aparatul trebuie reparat folosiți numai piese de schimb originale! În caz contrar se pot produce serioase daune materiale! 
Repararea aparatului poate fi realizată numai de către un electrician specializat.  

 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și H-TRONIC GmbH (Industriegebiet 
Dienhof 11, D-92240 Hirschau, Germania).                                                                                                                                                                     Toate drepturile rezervate 


